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 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 22 / 2020  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 9 / 2020  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣHΣ  

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ: Δωρεάν Παραχώρηση  της Χρήσης κτιρίου κυριότητας του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης επί των οδών Καρτάλη και  Μαρωνείας (Ο.Τ. 434),  που 

βρίσκεται παραπλεύρως της Τ.Υ. Αντιπεριφέρειας Έβρου και δίπλα στο Β' ΚΑΠΗ, 

στο 2ο Σύστημα Προσκόπων για τρία (3) έτη. 

 

  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 7 Σεπτέμβριου   του έτους 2020 ημέρα της 

εβδομάδας Δευτέρα   και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η Δημοτική Κοινότητα 

Αλεξανδρούπολης συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 27423 /  3/09/2020  έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 88  

του Ν.3852/2010.  

 Ήταν  δε παρόντες από τα μέλη της  οι κ.κ :  

   1)ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΪΤΙΔΗΣ 2)ΜΑΡΙΑ ΠΟΝΤΙΚΑ 3)ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΠΑΖΑΡΛΙΩΤΗ 4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 5)ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ 6)ΣΟΦΙΑ ΤΕΡΖΟΥΔΗ  7)ΣΟΦΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ 

8)ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ 9)ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ  10)ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ 

11)ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΡΕΛΛΗΣ                                                                     

                  

 και δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

  1)ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΚΑΣ 2)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ 3)ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  4)ΘΩΜΑΣ 

ΑΓΓΕΛΟΥ 

 

      Η Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε 

σύνολο  αριθμού  συμβούλων -15- παρευρίσκονταν οι -11- ) , σύμφωνα με τις διατάξεις 

του  άρθρου 89 παράγραφος 2 τoυ  Ν.3852/2010,  το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι 

παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του, εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων. 

      Ο Πρόεδρος  της Δημοτικής Κοινότητας κ.Ναϊτίδης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

    Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,  ο Πρόεδρος της Δημοτικής 

Κοινότητας, κ. Ιωάννης Ναϊτίδης, ρωτά την Δημοτική Κοινότητα  αν δέχεται να συζητήσει 

εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα « Δωρεάν Παραχώρηση  της Χρήσης κτιρίου 

κυριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης επί των οδών Καρτάλη και  Μαρωνείας 

(Ο.Τ. 434),  που βρίσκεται παραπλεύρως της Τ.Υ. Αντιπεριφέρειας Έβρου και 

δίπλα στο Β' ΚΑΠΗ, στο 2ο Σύστημα Προσκόπων για τρία (3) έτη».  

        Μετά την κατά πλειοψηφία αποδοχή της συζήτησης του θέματος ( η κ.Δευτεραίου 

Σωτηρία, ο κ.Τρέλλης Αποστόλης και η κ. Παζαρλιώτη Κλεονίκη ψήφισαν ΛΕΥΚΟ) σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10,  ο  Πρόεδρος λέγει τα παρακάτω: 

Το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας, Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων 

του Δήμου μας εισηγείται τα εξής: 
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Κύριοι Σύμβουλοι, 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

άρθρο 65 με θέμα «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» και άρθρο  83 παρ. 2β με 

θέμα «Γνώμη Συμβουλίου Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων» 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') 

και ισχύει, 

2. Το άρθρο 185 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/08.06.2006) Δημοτικός και 

Κοινοτικός Κώδικας,  κατά το οποίο «με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, 

επιτρέπεται να παραχωρείται  δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που 

ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα 

τοπικά  συμφέροντα», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 196 του N. 

4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και ισχύει, 

3. Την υπ’ αριθμ. 20336/29-08-2018 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μ-Θ (ΦΕΚ 5143/τ.Β’/16-11-2018) με θέμα «Τροποποίηση Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αλεξανδρούπολης» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 

4. Την από 07-09-2020 θετική εισήγηση του Δημάρχου για την «Δωρεάν Παραχώρηση  

της Χρήσης κτιρίου κυριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης επί των οδών Καρτάλη και  

Μαρωνείας (Ο.Τ. 434),  που βρίσκεται παραπλεύρως της Τ.Υ. Αντιπεριφέρειας Έβρου και 

δίπλα στο Β’ ΚΑΠΗ, στο 2ο Σύστημα Προσκόπων για τρία (3) έτη» με την οποία μας 

διαβιβάζεται και ο σχετικός φάκελος, 

5. Την υπ’ αριθμ. ΕΙΣ/3179/30-01-2020 Αίτηση του 2ου Συστήματος Προσκόπων 

Αλεξανδρούπολης, 

6. Το υπ’ αριθμ. 4268/07-02-2020 αίτημα του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης για 

εκκένωση του κτηρίου επί των οδών Καρτάλη και  Μαρωνείας (Ο.Τ. 434),  που βρίσκεται 

παραπλεύρως της Τ.Υ. Αντιπεριφέρειας Έβρου και δίπλα στο Β’ ΚΑΠΗ κυριότητας του 

Δήμου Αλεξανδρούπολης, 

7. Το υπ’ αριθμ. ΕΙΣ/27445/03-09-2020 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 

περί απομάκρυνσης του αρχειακού υλικού υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου από το κτίριο επί των 

οδών Καρτάλη και  Μαρωνείας (Ο.Τ. 434) κυριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, 

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισμού, 

9. Την αδήριτη ανάγκη εξασφάλισης ασφαλούς περιβάλλοντος στέγασης και δράσης 

για τους προσκόπους, 

 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

 

    Όπως γνωμοδοτήσετε Θετικά  για την Δωρεάν Παραχώρηση της Χρήσης κτιρίου 

κυριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης επί των οδών Καρτάλη και  Μαρωνείας (Ο.Τ. 

434), που βρίσκεται παραπλεύρως της Τ.Υ. Αντιπεριφέρειας Έβρου και δίπλα στο Β’ ΚΑΠΗ, 

στο 2ο Σύστημα Προσκόπων για τρία (3) έτη, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα στο 

σκεπτικό.  

 

    Ο Δήμος δύναται να προβεί σε ανάκληση της παραχώρησης οποτεδήποτε προκύψουν 

ανάγκες.  

 

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των κυρίων Συμβούλων 

μετά το τέλος της οποίας το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού άκουσε την 

εισήγηση, τη συζήτηση έλαβε υπόψη και τις σχετικές διατάξεις 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(η κ. Δευτεραίου Σωτηρία, ο κ. Τρέλλης Αποστόλης και η κ. Παζαρλιώτη Κλεονίκη ψήφισαν 

ΛΕΥΚΟ) 

 

   Γνωμοδοτεί θετικά για την Δωρεάν Παραχώρηση της Χρήσης κτιρίου κυριότητας του 

Δήμου Αλεξανδρούπολης επί των οδών Καρτάλη και  Μαρωνείας (Ο.Τ. 434), που βρίσκεται 

παραπλεύρως της Τ.Υ. Αντιπεριφέρειας Έβρου και δίπλα στο Β' ΚΑΠΗ, στο 2ο Σύστημα 

Προσκόπων για τρία (3) έτη. 

  Ο Δήμος δύναται να προβεί σε ανάκληση της παραχώρησης οποτεδήποτε προκύψουν 

ανάγκες. 

 

 Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα. 

 

Ακολουθούν υπογραφές 

Ο Πρόεδρος                              Τα μέλη 

 

Ακριβές απόσπασμα 

 

Ο Πρόεδρος Δημ. Κοινότητας Αλεξ/πόλης 

 

 

 

 

Ιωάννης Ναϊτίδης 
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